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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 
programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 
 
 
LEDNÍ MEDVÍĎATA MAJÍ OD NEDĚLE ADOPTIVNÍ RODIČE 
 
Lední medvíďata z brněnské ZOO oslavila v neděli 24. února tři měsíce! K těmto 
malým narozeninám dostala velký dárek – adoptivní rodiče, kterými se stal HC 
Kometa Brno. Kometa adopci oznámila před hokejovým utkáním s  libereckými 
Bílými Tygry a  za bouřlivých ovací  svých  fanoušků  zároveň představila  ledního 
medvěda jako svého nového maskota.  
 
Před zaplněnou hokejovou arénou převzal od ředitele ZOO Brno Martina Hovorky 
oficiální  osvědčení  adoptivního  rodiče  prezident  Komety  Egbert  F.  Zündorf.  Bílý 
lední medvěd v roli maskota vhodil své první   slavnostní buly. HC Kometa Brno  i 
brněnská  zoologická  zahrada  v  letošním  roce  slaví  šedesátku  a  adoptivní 
rodičovství  ledních medvědů  je  začátkem  nové  spolupráce.  Věříme,  že maskot 
ledního medvěda přinese hokejistům Komety sportovní štěstí.  
 
Zástupci HC Kometa Brno budou hosty tiskové konference ZOO Brno ve čtvrtek 
28.2.2013 v 11:00 v areálu zahrady v restauraci U Tygra. 
 
 
 
 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí ZOO Brno 
Tel.: 725 505 376 
E‐mail: brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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